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الملخص
خلفية الدراسة :متالزمة المبيض المتعدد الكيسات هي واحدة من المشاكل الهرمونيه العالمية ،التي تؤثر على النساء خالال
سن اإلنجاب .عدم التبويض مشكله متواجد ه في  ٪75من المرضى الاليين يعالانوم مالن متالزمالة المباليض المتعالدد الكيسالات
(يكوس) ،باإلضافة إلى اضطراب وعدم انتظام الدوره الشهريه وعالمات وأعالرا فالرا الهرمالوم الاليكرو .،واحالدة مالن
األساليب الثانية من العالج هو حفر المبيض بالمنظار (لود) التي تستخدم للحث على اإلباضة في النساء مع متالزمالة تكالي
المبايض.
اهداف الدراسة :هدفت هيه الدراسة لتقييم فعالية الناظور في معا لجة اإلباضة وانتظام الدورة الشهرية .
المرضى والطرائق  :شملت هذه الدراسة المستقبللةة 47مرةضت ,دتد وتن لب لنل مت م قلتو ا د ةتة لقوترةة ا لنضتة
لكب لنءت لنل ش  ،لمدهن ضمب لمملة ,و ر الننظ ر لل قتره متنلةب ال متب متنة  2011-إلت  15متنة .2016-
النقنئج الرئةسةة دةنس القل ةة الم ي ،انقظنم الد رة الشهرةة لمد الننظ ر قأثةر م قلو ال صنئص دلت المملةتة ىلت
ممدلت الوم .
النتائج :تم إجراء حفر المبيض بالمنظالار بنجالا دوم أو ماالاعفات جراحيالة ،وتالم منابعاله 47مريااله لماله سالنه واحالده بعالد
عملي الاله المنظ الالار  .ك الالام هن الالاو انخف الالا معن الالوو ف الالي مس الالتويات الهرمون الالات الهرموني الالة لهرم الالوم الب الالرو كتين وهرم الالوم
تستوستيروم بعد إجراء االناظور مع زيادة كبيرة في مستوى الهرمالوم مالن البروجسالتروم بعالد إجالراء النالاظور مقارنالة مالع
قبالالالل الحفرالنالالالاظور  )٪ 70.2( .مريا الاله بالالالدأ الح الاليض بانتظالالالام وكانالالالت هنالالالاو تب الالويض تلقا يالالالا ف الالي ( ٪)61.70مالالالنهم
()٪48.93حملن .
االستنتاجات  :حفر المبيض بالمنظار هو عالج امالن يعتبالر الخالل الثالاني فعالا للنسالاء المصالابات متالزمالة تكالي المبالايض
بعمل على زيادة معد اإلباضة والحمل لدى النساء مع متالزمة تكي المبايض.
الكلمات المفتاحية : :متالزمة تكي المبايض,تنظير المبيض بالمنظار,هرمونات تحفيز المبايض,مؤشر كتلة الجسم.
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